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HET PROGRAMMA:

11.30 uur
12.30 uur
13.10 uur
13.20 uur

14.45 uur

15.00 uur

Ontvangst oud-gevangenen en hun begeleiders 
Ontvangst alle gasten 
Muzikale begeleiding en innemen van de plaatsen 
Opening en programma met sprekers en 
videobeelden 
Stille tocht naar de ‘Gevangene voor het 
vuurpeloton 
Kranslegging einde schietbaan door oud- 
gevangenen 

HET PROGRAMMA WORDT UITGEVOERD MET BIJDRAGEN 
VAN: 

De heer Snaas, oud-gevangene 
Nicoline Snaas, dochter oud-gevangene en dirigente van het 
Familiekoor, familie/nabestaanden vormen het koor met 50 leden 
Rolf Buijs, dirigent Amersfoorts Jeugdorkest met 75 leden Charivari 
Trio 
Rowan van den Berg, luidt de appèlklok 
Sjors van der Panne, zanger 
Paul Blokhuis, staatssecretaris ministerie van VWS 
Ad van Baal, voorzitter Kamp Amersfoort 
Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort 
Winnaar gedicht van ‘Dichter bij 4 mei’
Politie Landelijke Eenheid en Politie Eenheid Midden Nederland 
Dennis Brussaard, regisseur 

KAMP AMERSFOORT 

nodigt u uit voor de herdenking op 19 april 2020. De 
herdenking wordt gehouden in de open lucht in het bosgebied 
naast de schietbaan, op het terrein van Kamp Amersfoort. 

Op 19 april is het 75 jaar geleden dat Kamp Amersfoort werd 
overgedragen aan het Rode Kruis, in de persoon van Loes van 
Overeem. Wij herdenken 5 jaar oorlogsverschrikkingen en staan 
stil bij 75 jaar vrijheid. Een preview is straks te zien op: 
http://kampamersfoort.nl/19april2020 
Er staan schermen die ervoor zorgen dat u op elke zitplaats het 
programma goed kunt volgen.  
Het programma wordt ook op video opgenomen. Verschillende 
media zijn aanwezig. Het kan daardoor mogelijk zijn dat uw 
aanwezigheid later zichtbaar is via pers, televisie en/of social 
media. 

De weersomstandigheden kunnen we helaas niet beïnvloeden. 
Mocht het onverhoopt regenen, verzoeken wij u om géén 
paraplu’s op te steken en een regencape mee te nemen. 

Wij kijken uit naar uw komst! Aanmelding is niet noodzakelijk, 
tenzij u een invalidenparkeerkaart nodig heeft. Ook wanneer u 
een bloemstuk of krans laat bezorgen of meeneemt naar de 
herdenking, graag even mailen naar info@kampamersfoort.nl. 

Mede namens het bestuur van Kamp Amersfoort, 

Willemien Meershoek, directeur 
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